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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

সম� �শংসা িব�জগেতর �িতপালক আ�াহ তাআলার জনয্। দরদ ও সালাম নবীেয় কারীম 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর উপর এবং তাঁর পিরবার ও সাথীবেগর্র উপর। 
অতঃপর: 

িবগত েবশ িকছুিদন ধের িখলাফেতর শরয়ী দিৃ�ভি�র পে�-িবপে� আেলাচনা-সমােলাচনার 
ঝড় বেয় যাে�, যখন িখলাফেতর বয্পাের ‘দাওলাতুল ইসলাম ইরাক ওয়াশ শাম’ 
(আইএসআইএস) এলান (েঘাষণা) কেরেছ। 

উ� িবষয়িটেত শরীয়েতর িনেভর্ জাল দিৃ�েকাণ �হণ করেত িনরেপ� �য়াস চািলেয়িছ, তাই 
আ�াহেক সাহাযয্কারী বািনেয় আর ইখলাস ও সরলতা ও সওয়ােবর আশা েরেখ আমার 
আেলাচনা শর করিছ। 
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অেনেক মেন কেরন েয, শরয়ী েনতৃ� (ইমামত) িখলাফত বয্তীতই স�ব এবং ইমামত ও 
িখলাফত উভয়টাই িভ� িভ� িবষয়। আসেল এটা একটা ভুল িচ�া...! 

�কৃতপে� শরয়ী েনতৃ�ই হেলা িখলাফত। কারণ শরীয়েত উভেয়র মেধয্ েকােনা িভ�তা 
নাই। কােজই, েযখােনই ইসলামী েনতা পাওয়া যােব, িতিন-ই খলীফা - চাই মানষু তােক 
খলীফা বেল সে�াধন করক অথবা আমীর বেল সে�াধন করক। বতর্ মান পিরি�িতেত 
বা�ব শরীয়ত আর �চিলত �থার মেধয্ পাথর্কয্ না করার কারেণই এই �াি�র সৃি� হেয়েছ। 

তাই শরীয়েতর মাপকািঠেত িখলাফেতর িদেক গভীর মেনািনেবশ কের সিঠক িস�াে� 
েপৗছঁােনা আবশয্ক, আর েকােনা িবষেয়র হকুেমর িদেক গভীর দিৃ�পাত করেল তার িবিভ� 
শাখা-�শাখা েবর হেয় আেস। আর �চিলত রাজনীিত ও িখলাফেতর মেধয্ পাথর্কয্ বুঝাও 
আবশয্ক, েকননা হেত পাের েয, শরীয়েতর মানদে� হয়েতা িখলাফত উপি�ত রেয়েছ িক� 
বতর্ মােন �চিলত রাজনীিতর মানদে� তােক অনুপি�ত েদখাে�। 

এখন যখন আমরা িখলাফত িফিরেয় আনার আবশয্কতা িনেয় কথা বিল, তখন তার মােন 
এই নয় েয, আমরা আমােদর মােঝ শরীয়তী িখলাফেতর অনপুি�িতর �ীকৃিত িদি�! বরং 
আমরা আ�াহর কােছ এর জনয্ কৃত� েয, এই হকুম েসিদন েথেক উপি�ত, েযিদন েথেক 
আফগািন�ােন তােলবানেদর হােত ইসলামী হকুমত কােয়ম হেয়েছ। িক� েয িখলাফত 
আমােদর মােঝ অনুপি�ত েসটা হল �চিলত রাজনীিতর িনয়মানসুাের িখলাফত। 

এ কথার বয্াখয্া ভােলাভােব সাবয্� করার জনয্ বলেবা, শরীয়েতর মাপকািঠেত �কৃত 
িখলাফত বা িখলাফেত শরইয়য্াহ হেলা, সেবর্া� বড় েনতৃে�র জনয্ মসুলমানেদর েভতর েথেক 
েকােনা বয্ি�র হােত বায়আত েদয়া - েসই বায়আেতর সময় কােল অথবা পের সম� 
মুসিলম েদেশর উপর তার �ভাব ও কতৃর্ �-�মতা বলবৎ থাকুক বা না থাকুক। তেব শতর্  
হেলা, তার পূেবর্ অনয্ কােরা উপর এই শরীয়তী বায়আতকমর্ সংগিঠত হওয়া যােব না। 

অপরিদেক, িখলাফেত উরিফয়য্াহ (বতর্ মােন �চিলত েখলাফেতর সং�া) হেলা, “�চিলত 
রাজৈনিতক ধারণা” যা হে�, মুসিলম িবে�র সকল অথবা অিধকাংশ েদশ কতৃর্ ক একজনেক 
মুসিলমেদর েনতা িহেসেব েমেন েনওয়া এবং তােদর �ীেন �বণ ও আনগুেতয্র মাধয্েম তাঁেক 
কতৃর্ � েদওয়া। 

আর শরয়ী আহকামসমূহেক বতর্ মােন �চিলত ধারণার সােথ স�িকর্ ত করা যােব না। 
এে�ে� একমা� শরীয়েতর িচর�ন বা�বতাই কাযর্কর হেব। অথর্াৎ, খলীফার দািয়� একমা� 
েসই �থম আমীরেকই েদয়া হেব যােক শরয়ী বায়আত েদওয়া হেয়েছ - যিদও িতিন 
িখলাফেতর আহবান না কেরন, তবুও িতিনই খলীফা, কারণ �কৃত শরীয়েতর আেলােক ঐ 
বায়আতই িখলাফেতর বায়আত। 
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বা�ব িখলাফেতর মেমর্র বয্াপাের উপেরা� ভাবনা িনেজর বিু� েথেক আিন িন, বরং এিট 
শরীয়েতর নসসমূেহর (দিললসমূহ) ব�বয্ েথেক �া� সু�� ফলাফল; শরীয়ত একািধক 
েনতৃ�েক িনেষধ কের এবং েসই �থম বয্ি�েকই িখলাফেতর দািয়� েদয় যােক �থম 
বায়আত েদওয়া হেয়েছ। 

ইসলামী েদশসমূেহর েভতর েথেক েয েকােনা ভূিমর মসুলমােনরা েকােনা শরয়ী ইমামেক 
বায়আত �দান করেলা এবং তাঁর �িত বায়আত ও েনতৃ�েক দঢ়ৃ করেলা; অতঃপর অনয্ 
েকােনা বয্ি� উ� দািয়ে�র দািব করেলা এ কথা বেল েয, “আপনােক েদয়া বায়আত েতা 
হে� শধুমা� রাে�র আমীর িহেসেব আর আিম েতা সম� মুসলমানেদর েথেক িখলাফেতর 
বায়আত িনি� েয, আিম খলীফাতুল মুসিলমীন” - শরীয়ত এর অনুেমাদন েদয় না। 

এমন ধরেনর দািব শধুমা� ‘ইমারত’ ও ‘িখলাফত’ শে�র পাথর্েকয্র িভিত্তেত হেয়েছ, 
শরীয়েত যার েকােনা িভিত্তই নাই। কারণ, এ পাথর্কয্ করা হেয়েছ �চিলত �থার উপর 
িভিত্ত কের যা শরীয়েতর বা�বতা নাকচ কের েদয়। িখলাফত হেলা, মুসলমানেদর 
দািয়�ভার/অিভভাবক� �হণ করা, আর েয বয্ি�ই মসুলমানেদর দািয়�ভার �হণ করেবন, 
শরীয়েতর দিৃ�েকাণ েথেক তােকই খলীফা বলা হেব। 

এখন বািক রইেলা শধু িনিদর্� করা েয, একািধক আমীেরর আিভভর্ াব হেল এই 
(িখলাফেতর) পেদর হক্ দার েক হেব। 

এমিনভােব িফকহী দিৃ�েকাণ েথেক মুসিলম জনপদসমূেহর আমীর ও খলীফাতুল মুসিলমীন পদ 
দ’ুিটর মােঝ েকােনা পাথর্কয্ নাই। সুতরাং, েনতার েয অিধকার, উভেয়র অিধকার এক। 
েনতার েয দািয়�, উভেয়র একই দািয়�। 

উভেয়র মােঝ শধু পাথর্কয্ হেলা, �থমজন েবশ িকছু ইসলামী রা�সমূেহ অথবা সম� 
মুসিলম িবে� কতৃর্ � �িত�া করেত স�ম হন িন। আর ি�তীয়জন িকছু রা�সমূেহ অথবা 
সম� মুসিলম িবে� কতৃর্ � �িত�া করেত স�ম হেয়েছন... 

েনতৃে�র জনয্ ‘কতৃর্ � �িত�া’ ইসলামী শরীয়েতর হকুেম েকােনা �ভাব েফলেব না। কারণ 
‘কতৃর্ � �িত�া’ েনতৃে�র জনয্ শতর্  নয়। েনতৃ� �িত�া হয় বায়আেতর মাধয্েম, কতৃর্ ে�র 
�ারা নয়। এ অেথর্ শরয়ী সীমােরখায় িখলাফেত উসমানী আর িখলাফেত তােলবানী এর 
মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ নাই। 

********************** 
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যিদ সম� মুসলমানেদর এক আমীেরর েনতৃে� একাতাব� করেত হয়, তেব একািধক 
‘ইমারত’ ৈবধ হেত পাের না। আর যিদ িবি��তাবাদীেদর আিভভর্ াব হয়ও, তবুও তােদর 
অনুেমাদন েদয় না। 

এমতাব�ায় শরয়ী আমীর িতিনই হেবন িযিন �থম বায়আত �া� হেয়েছন। েযমন রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, “েতামরা �থম বায়আত �হণকারীর দািব পূণর্ 
কেরা, তারপর েয �থম তার দািব।”0

(১) 

সুতরাং অনয্ানয্ েনতৃে�র বয্পাের কথা হেলা, তার িভিত্তই নাই, েকননা েয িবষেয়র অি��  
শরীয়েত েনই, তা বা�েবও থাকেব না। উ� (িবেরাধপূণর্) িবষয় আমােদর স�ুেখ 
িবদয্মান। তাই বলেবা... 

যিদ এ যমানায় সব অ�েলর মসুলমােনরা এক আমীেরর েনতৃে� আমলী দিৃ�েকাণ েথেক 
একতাব� হওয়া অস�ব হয়, তেব �েতয্ক অ�েলর েলাকেদর উপর শরয়ী আবশয্কতা হেলা, 
যথাস�ব তােদর উপর িনযু� আমীর এর সােথ স�ৃ�তা রাখা। 

সুতরাং েসামািলয়া অথবা আযওয়াদ অথবা িলিবয়া অথবা আল জািজরা অথবা ইরােক 
ইসলামী ইমারত �িত�া হওয়ায় েকােনা সমসয্া নাই যিদ এক আমীেরর েনতৃে� একতাব� 
হওয়া স�ব না হয়। 

আর যিদ বতর্ মােন এক আমীেরর েনতৃে� সম� মুসলমানেদর একতাব� হওয়া স�ব হয়, 
তেব একািধক ইমারত এর ৈবধতা নাই। আর সম� আমীেরর উপর ওয়ািজব হেলা �থম 
বায়আত�া� বয্ি�েক �মতা অপর্ণ করা। আর এমতাব�ায় েসই বয্ি� হেলন আমীরল 
মুিমনীন েমা�া মহুা�াদ ওমর। 

তাহেল আমীরল মিুমনীন েক? 

েসই বয্ি�ই আমীরল মুিমনীন, যােক মুসলমানগণ শরয়ী বায়আত দান কেরেছন - চাই 
তােক আমীরল মিুমনীন িহেসেব নামকরণ করা েহাক অথবা ‘রইসু�াওলাহ’ (দাওলাহ এর 
েনতা) বলা েহাক, চাই িতিন িখলাফেতর অিধকার দািব করন বা না করন। তার এ 

(১) دُ  حدَّثَنَا  دُ  َحدَّثَنَا بَشَّارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ازِ  فَُراتٍ  َعنْ  ُشْعبَةُ  َحدَّثَنَا َجْعفَرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َحاِزمٍ  أَبِى َعنْ  اْلقَزَّ
ثُ  فََسِمْعتُھُ  ِسنِینَ  َخْمسَ  ُھَرْیَرةَ  أَبَا قَاَعْدتُ  قَالَ   « قَالَ  -وسلم علیھ هللا صلى- النَّبِىِّ  َعنِ  یَُحدِّ

 ُخلَفَاءُ  َوَستَُكونُ  بَْعِدى نَبِىَّ  الَ  َوإِنَّھُ  نَِبىٌّ  َخلَفَھُ  نَبِىٌّ  َھلَكَ  ُكلََّما األَْنبِیَاءُ  تَُسوُسُھمُ  ِإْسَرائِیلَ  بَنُو َكانَتْ 
لِ  بِبَْیعَةِ  فُوا « قَالَ  تَأُْمُرنَا فََما قَالُوا. » فَتَْكثُرُ  لِ  األَوَّ َ  فَإِنَّ  َحقَُّھمْ  َوأَْعُطوُھمْ  فَاألَوَّ ا َسائِلُُھمْ  ا�َّ  َعمَّ

مسلم صحیح .» اْستَْرَعاُھمْ   
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অিধকােরর �াি� ঘেটেছ একমা� বায়আত এর মাধয্েম। আর আমরা েসটাই �হণ করেবা 
েযটা শরীয়েত ইসলামীেত �িতি�ত, যিদও বা �চিলত রাজনীিতেত তার অনুপি�িত রেয়েছ। 

েকননা িফকহী মলূনীিত হেলা, ‘শরয়ীভােব িবদয্মান িবষয় বা�েব িবদয্মান িবষেয়র 
মেতাই।’ এই মলূনীিতর অথর্ হেলা: শরীয়ত যা আেদশ কেরেছ তার �ীয় আবশয্ক িবষয়ািদ 
ও সামথর্য্ যিদ িবদয্মান থােক, তাহেল যিদ বা�েব তার �চলন না-ও থােক তবুও তা 
িবদয্মান বেল গণয্ হেব। েকননা শরয়ী িবষয়ািদ শরীয়ত �ারাই িবেবিচত হেব, �চিলত 
মতাদেশর্র িভিত্তেত নয়। তাই, শরীয়ত যার উপি�িত গণয্ করেত বেলেছ তােক গণয্ করা 
ওয়ািজব - চাই তার �চলন থাকুক বা না থাকুক। 

এই মূলনীিতর দিলল হেলা, 

 هللا صلى هللا رسول قال قال عنھ هللا رضي أبیھ عن الخطاب بن عمر بن عاصم عن -
 أفطر فقد الشمس وغربت ھنا ھا من النھار وأدبر ھنا ھا من اللیل أقبل إذا: " وسلم علیھ

البخاري رواه" الصائم  

১। আেসম িবন ওমর রািদয়া�াহ আনহ তার িপতার েথেক বণর্না কেরন, রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, “যিদ এখােন রা� হয় আর ওখােন িদন হয় আর সূযর্ ডুেব 
যায়, তখন (েযন) েরাজাদার ইফতার কের েফলেলা।” (বুখারী) 

আর একথা সবর্জনিবিদত বা �চিলত েয, েরাজাদার যত�ণ পযর্� না খাবার মুেখ েদয়, 
তত�ণ পযর্� েস ইফতারকারী িহেসেব সাবয্� হেব না। িক� কথা হেলা, যখন েরাজার 
শরয়ী সময়কাল অিতবািহত হেয় েগেলা, তখন েস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম এর 
িনকট ইফতারকারী সাবয্� হেয় েগেলা যিদও েস খাবার �হণ না কের থােক। েকননা, 
সময়টা হেলা ইফতােরর সময়। এ সময় েরাজা শরীয়ত স�ত নয় (অবশয্ িকছু আেলম এ 
হাদীসিটেক িভ�ভােব বয্াখয্া িদেয়েছন)। 

 أنا إنما: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھا، هللا رضي سلمة أم عن -
 بنحو لھ فأقضي بعض، من بحجتھ ألحن یكون أن بعضكم ولعل إلي، تختصمون وإنكم بشر،
علیھ متفق" النار من قطعة لھ أقطع فإنما أخیھ بحق لھ قضیت فمن أسمع ما  . 

২। উে� সালমা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্ত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলেছন, “অবশয্ই আিম একজন মানষু, েতামরা আমার িনকট িবতকর্  িনেয় আেসা, 
েতামােদর িকছু েলাক এেক অপরেক দিলল িহেসেব েপশ কেরা, আর আিম ফায়সালা কির 
েযমন আিম শেনিছ, সুতরাং আিম যােক এমন ফয়সালা িদেয়িছ যােত তার (মুসলমান) 
ভাইেয়র হক্  রেয়েছ, তাহেল েযন আিম তােক জাহা�ােমর একটা অংেশর ফায়সালা িদলাম।” 
(বখুারী, মসুিলম) 
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এ হাদীস �ারা বুঝা েগেলা, শরয়ী হকুম (িমথয্া) শরয়ী �মােণর �ারা পিরবিতর্ ত হয় না। 
এর মাধয্েম শরীয়েতর িবধানই সাবয্� হেব যিদও বা�েব তা না ঘেট। 

মূলনীিতর সাম�সয্ িবধান: 

িনেয়াগকৃত ইমাম যখন একা নামায পেড়ন, তাহেল েযন িতিন জামাআেতর সােথ নামায 
পেড়েছন, েকননা িতিন যখন মসিজেদ যােবন, জামাআেতর ইমামিতর জনয্ই যােবন। তখন 
যিদ মসিজেদ েকউ উপি�ত না-ও হয়, তবুও েসটা জামাআত বেল গণয্ হেব। আর তার 
জামাআেতর সওয়াব লাভ হেব। তার মসিজেদ আর ি�তীয়বার জামাআত হেব না। েযমন 
মােলকী মাযহাব মেত, ইমােমর একার নামায শরীয়েতর দিৃ�েত জামাআেতর মযর্াদা পােব। 
আর শরীয়েত যা উপি�ত তা বা�েবও উপি�ত বেল গণয্ হেব। 

যখন েকােনা নারীেক তালাক েদয়া হয়, তখন েস তার �ামীর উপর হারাম হেয় যায়। 
অতঃপর যিদ �ামী তার তালাক েদয়ােক অি�কার কের, আর িবচারক সা�ী না থাকার 
কারেণ তালাক না হবার ফায়সালা েদয়, তবওু েসই �ীেক তার জনয্ বহাল রাখা ও তার 
সােথ িমিলত হওয়া হারাম হেয় যােব। 

তাহেল িখলাফত ও তার হক্  ও তার সংি�� িবষয়ািদর হকুম সাবয্� হয় বায়আেতর 
মাধয্েম। আর িখলাফত েতা পূেবর্র েথেকই িবদয্মান আেছ, কারণ আেগর েথেকই শরয়ী 
বায়আেতর সােথ শরয়ী ইমাম িনধর্ািরত হেয় আেছ। আর িতিন হেলন আমীরল মুিমনীন 
েমা�া ওমর হািফজাহ�াহ। 

িবদয্মান ‘িখলাফেতর েঘাষণা’ িট �চিলত রাজৈনিতক ধারণার অনুসরেণ হেয়েছ, আর তা 
িফকহী হকুেমর ে�ে� পিরবতর্ ন সাধন করেত পারেব না, েকননা িখলাফেতর বয্পাের িফকহী 
হকুম হেলা বায়আত সংি��, এলান সংি�� নয়। সুতরাং িখলাফেতর সু� েঘাষণা বায়আেতর 
মাধয্েমই হেয় েগেছ যিদও বা এলান পাওয়া যায় িন। 

উদাহরণ�রপ িবেয়, তা সংঘিঠত হয় ‘আক্ দ’ এর মাধয্েম, আর এটাই িবেয়র শতর্ , চাই 
এলান পাওয়া যাক, অথবা না পাওয়া যাক। (�চিলত িনয়মানসুাের) যিদও িবেয়র জনয্ 
এলান দািব রােখ। 

অতঃপর এই ‘িখলাফেতর এলান’ যিদ পরবত� বায়আেতর �িত হয়, তাহেল িফকহী হকুম 
তার (এলােনর) পে� হেলও তা (এই এলান) েখলাফেতর িবরে� যােব..... 

তা িখলাফেতর পে� হেতা, যিদ এই ‘িখলাফেতর এলান’ টা �থম বায়আত �া� �থম 
আমীেরর প� হেত হেতা অথবা আমীরেদর মেধয্ �থম বায়আত �া� েকউ হেতা......... 
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আর তা িখলাফেতর িবরে� যােব, যিদ িখলাফেতর এলানদাতা �থম বায়আত�া� আমীর 
না হয়, বরং ‘িখলাফেতর এলান’ই ৈবধ নয় যিদ �থম বায়আত�া� না হয়, েযমন রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,  

" فاألول األول ببیعة فوا " 

“�থম বায়আতধারীর আনগুতয্ কেরা তারপর �থম...” (মসুিলম) 

বায়আেত িবিজত বয্ি�র িখলাফেতর এলান জােয়জ নয়, েকননা িখলাফেতর পদ শূণয্ নয়। 
বতর্ মােন এিট এমন একিট িবষয়, েযন িববািহত েমেয়েক িবেয়র ই�া করা। 

ইসলামী িখলাফেতর পতেনর পর েকারআন-সু�াহ অনযুায়ী একমা� সহীহ বায়আত�া� শরয়ী 
আমীর হেলন েমা�া ওমর হািফজাহ�াহ। আর সহীহ বায়আত অথর্ হেলা, পূেবর্ অনয্ েকােনা 
আমীর বায়আত�া� না হওয়া। িখলাফত তার জনয্ সাবয্� হেয় েগেছ। যিদও িতিন 
িখলাফেতর এলান না কের থােকন। েকননা িখলাফত বায়আেতর সােথ স�ৃ�। 

আর েয বায়আত আমীরল মুিমনীন েমা�া েমাহা�দ ওমরেক েদয়া হেয়েছ, তা অিবরত 
কাযর্কর থাকেব। কােফরেদর আফগািন�ােনর িবিভ� শহরসমহূ অিধকার করার কারেণ তার 
িখলাফত বাধা�� হেব না। েকননা বায়আত িবদয্মান থাকেত ভূিমর কতৃর্ � িখলাফেতর জনয্ 
শতর্  নয়। কতৃর্ � হারােনা িখলাফেতর জনয্ বাধা নয়। 

উ� কারেণ অনয্ানয্ েয ইমারতসমূহ তােলবানেদর পর �িতি�ত হেয়েছ, শরয়ীভােব তা 
ইমারেত ইসলামী আফগািন�ান এর তােব (অনুসারী), আর তা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�াম এর এই কথার িভিত্তেত, 

" فاألول األول ببیعة فوا " 

“�থম বায়আতধারীর আনগুতয্ কেরা তারপর �থম...” (মসুিলম) 

সুতরাং েয বয্ি� এই িখলাফত বয্তীত িনেজেক এ িবষেয়র (িখলাফেতর) দািব করেলা, েস 
িনেজ েথেক িখলাফত সংি�� িবষয়েক অ�ীকার করেলা। 

হয্াঁ... মসুিলমিব� ও সম� আমীরগণ িমেল যিদ আমীরল মুিমনীন েমা�া েমাহা�দ ওমর 
এর সােথ পরামশর্ কেরন, আর িতিন যিদ উ� িবষয় েমেন েনন েয, িখলাফেতর িবষয় 
তােক বয্তীত অনয্ কাউেক িদেল তার আপিত্ত নাই, তেব তােত েকােনা সমসয্া নাই। 

আর যিদ তার পরামশর্ বয্তীত িখলাফেতর উপর আ�মণ কের বেস, তেব তা হেব 
িখলাফেতর সােথ িবে�াহ। 
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“�েয়াজেনর ে�ে� একািধক আমীর হওয়ার বয্াপার শরীয়েত িবদয্মান আেছ” এ কথার �ারা 
পরবত� বায়আত�া�েদর কারেণ �থম বায়আত�া� আমীেরর হক্  ন� হেব না। যখন 
একািধক আমীেরর ৈবধ �েয়াজন েশষ হেয় যায়, তখন ইমারেতর দািয়� �থম বায়আত�া� 
আমীেরর িনকট িফের আসেব, তার অিধকার হরণ জােয়জ নয়। 

আমরা যখন বিল, ‘আমীর সমূেহর বায়আত’, েযমন ইরাক, িলিবয়া ও অনয্ানয্ ইসলামী 
েদশ সমূহ, এর অথর্ হেলা েসখােনর বায়আতটা হেব �ত� বায়আত, এ কথার িভিত্ত হেলা, 
এক পতাকাতেল সকেলর একতাব� হওয়া স�বপর নয় িবধায় একািধক আমীরেক শরীয়ত 
ৈবধতা িদেয়েছ। যখন ওজর খতম হেয় যােব এবং একতাব� হওয়া স�ব হেব, তখন মূেলর 
িদেক িফের আসা ফরেয আইন ‘একািধক আমীর শরীয়তব� না হওয়ার কারেণ।’ আর 
যখন আমরা েসই মূেলর িদেক িফরেবা, তখন মূলসংি�� সূে�র িদেক িফরেত হেব, আর তা 
হেলা “�থম বায়আতেক আকঁেড় ধরা।” 

এখন স�াবনাময় দ’ুিট পথ আমােদর সামেন িবদয্মান, েযমনিট আিম ইিতপূেবর্ বেলিছ, 

১। হয়েতা আমরা বলেবা, সি�িলতভােব একতাব� হওয়া স�বপর না হওয়ার কারেণ 
একািধক আমীর শরীয়েত �হণেযাগয্ হেব। েসে�ে� যার যার এলাকায় অিধি�ত আমীেরর 
বায়আত ওয়ািজব হেব। েসে�ে� মূল আমীেরর বায়আত না হওয়ার কারেণ েকােনা বয্ি�েক 
েগানাহগার বলা জােয়জ হেব না। 

২। অথবা বলেবা, একতাব� হওয়া স�ব, তখন একািধক আমীর বািতল হেয় যােব। তখন 
ওয়ািজব হেব �থম আমীেরর �িত বায়আত েদয়া, আর িতিন হেলন আিমরল মুিমনীন 
েমা�া েমাহা�দ ওমর হািফজাহ�াহ। 

অেনেক েমা�াহ েমাহা�দ ওমর হািফজাহ�াহ এর উপর অিভেযাগ কেরন েয, িতিন কুরাইশী 
নন। কুরাইশী হবার মাছআলায় যা আেলমগণ বেলেছন, তাঁর ে�ে� েতা তা পাওয়া যাে� 
না? তেব বলেবা েয, এ শতর্ িট (কুরাইশী) তােলবানেদর ে�ে� �েজাযয্ নয়, েকননা 
ইমারেত ইসলািময়য্াহ তােদর �ারাই গিঠত হেয়েছ। তখন বহসংখয্ক সমমনারা তােদর িনকট 
বায়আত িদেয়েছন ইমামেতর শতর্ ানুযায়ী, তাই এর উপরই বায়আত কাযর্কর হেয় েগেছ। 
আনয্ানয্ মসুলমানগণ তােদর ‘তােব’ (অনসুারী) হেয় েগেছ। 

যখন দাওলাতুল ইসলািময়য্াহ িখলাফেতর এলান কেরেছ, তখন তারা শরয়ী িকছু ��তায় 
পিতত হেয়েছ েসগেলা হেলা, 

১। িখলাফাত েঘাষণা করা হেয়েছ আব ু বকর আল বাগদাদীর নােম, অথচ েস েমা�া 
েমাহা�দ ওমর এর বায়আেতর িদক েথেক ি�তীয় বয্ি�। যিদও আবু বকর আল বাগদাদী 
মূলত শাইখ জাওয়ািহরীর হােত বায়আতকৃত, তাই তার জনয্ হালাল হেব না িবি��ভােব 
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িখলাফতেক িনেজর জনয্ দািব করা। আর যিদ তার গদর্ ােন কােরা বায়আত না থােক, তেব 
েস েমা�া েমাহা�দ ওমর এর বায়আেতর িদক েথেক ি�তীয় বয্ি�, তাই তার িখলাফেতর 
বয্াপাের িনেজর িদেক দািব করা অনিধকার চচর্ া ৈব আর িকছু নয়। 

২। িখলাফেতর মাকসাদ হেলা কািলমােক এক� করা এবং মতপাথর্কয্ দরূ করা। তাই 
এলানকােল এ মাকসােদর িদেক ভােলাভােব ল�য্ রাখা জরির িছল। িক� আবু বকর আল 
বাগদাদীেক (খলীফা িহেসেব) িনবর্াচন মজুািহদীনেদর এক িবরাট িবতেকর্ র ময়দােন এেন 
দাঁড় কিরেয়েছ। একাকীভােব একগেঁয়মীর বশবত� হেয় িখলাফত েঘাষণা কের েফেলেছন। 
কাযর্কর পরামশর্ যা করেত আ�াহ (মুিমনেদর) আেদশ কেরেছন, তা করা হয় নাই। অথচ 
ি�তীয়পে�র সােথ পরামেশর্র পথ স�ূণর্ েখালা িছল। তাই বা�ব িচ� এভােব ফুেট উেঠেছ 
েযন িতিন এ উে�শয্ িনেয়ই এেসেছন েয, একিট জামাআতেক মূল েথেক িবি�� করা আর 
একিট জামাআতেক লাি�ত করা আর তােদর সােথ বাদানুবােদ িল� হওয়া। ....এেত েতা 
মতিবেরাধ বাড়েব .. গভীর েথেক গভীতর হেব। 

দাওলাতুল ইসলমীর ভাইেয়রা পািন আেরা েঘালা করেলা এভােব েয, তারা তাড়াহড়া কের 
তােদর একজন বয্ি�েক িনবর্াচন কের েফলেলা, যিদ তােদর িনবর্াচনটা হেতা তােদর 
জামাআেতর বাইেরর েকােনা বয্ি�র �ারা, তেব তা হেতা েবশী সংগিতপূণর্ ও ঐকয্ব� হেত 
সহায়ক। 

৩। এমনভােব িখলাফেতর এলােনর মাধয্েম দাওলাতুল ইসলামী �িত�া হেয় েগেলা, েযন 
অনয্ েকােনা মসুিলম েদেশ শরয়ী ইমারত মওজদুই িছল না। তােলবানেদর সােথ না েকােনা 
পরামশর্ আর না িববিৃত িদেলা। েকন? নািক তােদরেক শরয়ী ইমারত িহেসেব গণয্ করা হয় 
নাই? 

আর যিদ শরয়ী ইমারত িহেসেব গণয্ই কের, তেব েকান দিলেলর িভিত্তেত শরীয়তেক নাকচ 
করেলা? আর তােদর অনসুারীেদর বলেলা েয, আমার হােত বায়আত কেরা? 

আর যিদ মাকসাদ এই হেয় থােক েয, �চিলত রাজৈনিতক দিৃ�ভি�র িভিত্তেত মসুিলম 
িব�েক এক� করা, তেব েকন দাওলাহ এর সমাধানকে� এ েঘাষণা করেলা না েয, এ 
এলান তােলবানেদর প� হেত েখলাফত িব�ৃিতর িনিমে�? 

েকান েস দিলেলর িভিত্তেত অনয্ানয্ ইসলামী ইমারেতর উপি�িতেত “দাওলাতুল ইসলামী” এর 
অিধকার (তােদর) েদয়া হেব? 

৪। দাওলাতুল ইসলামীর ভাইেয়রা তােদর দাওয়ােতর মাধয্েম বড় একিট ভুল করেলা, এভােব 
পূবর্বত� বায়আতেক ভ� করেলা আর মজুািহদীনেদরেক তােদর েনতােদর অবাধয্ হেত উ��ু 
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করেলা। এর মাধয্েম িবরাট এক িফৎনা সংঘিটত হেলা। েযেহতু েকউ তােদর অনসুরণ 
কেরেছ আর েকউ তােদর িবেরািধতা কেরেছ। 

 

েহ মুসলমানগণ! 

িন�য়ই বায়আত হেলা �ীন, যার মাধয্েম আমরা আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তাআলার েগালামী 
কের থািক এবং একিট অি�কার ও কিঠন �িত�িত..... 

িক� িকছু মুসলমান এ িনেয় তামাশা কের থােক, তােদর েদখেবন, এই জামাআেতর 
বায়আত িদে�, তােত যিদ তােদর পছ� না হয় তেব তারা আেরক জায়গায় বায়আত 
িদেব, তােতও যিদ তারা স�� না হয় তেব আেরকটা ধরেব। এভােব তারা বায়আত আর 
ভে�র মেধয্ ঘুরপাক েখেত থাকেব। এভােব বায়আত তার মযর্াদােক হারাে�, তা মানুেষর 
মেন �িতব�কতা অথবা েনতােদর িবেরািধতা অথবা তােদর িবরে� অ� ধরা বয্তীত 
িকছুই িদেত পারেব না... 

তাই সাবধান! আ�াহ সুবাহানাহ ওয়া তাআলােক ভয় করন এবং বায়আেতর উপর অটল 
থাকুন, আর �ীন িনেয় �ীড়া েকৗতুক করেবন না। 

অবেশেষ বলেবা, 

এটা েকান রাজৈনিতক িববিৃত নয়, এটা হেলা শরয়ী হকুেমর আেলাচনা। আর আমরা 
শরীয়েতর িবচাের কােরা প�াবল�ন কির না, বরং তাই বলেবা যা আমরা ইলম ও িব�াস 
অজর্ ন কেরিছ। যিদ আিম সিঠক বেল থািক, তেব েসটা আ�াহ তাআলার তাওফীেক হেয়েছ, 
আর যিদ ভুল হেয় থােক তেব তা আমার প� েথেক এবং শয়তােনর প� েথেক হেয়েছ, 
আ�াহ ও তাঁর রাসূল এ েথেক মু�। আ�াহ সবর্�াত। সকল �শংসা আ�াহর জনয্। 

আব ুমনুিযর আশ-শানকীতী 

১৫-০৭-২০১৪ 
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